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شناسایی ۹۳۷۸ ابتالی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت ۹هزار و ۳۷۸ بیمار مبتال به کرونا در 
کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۳ بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود را از 
دست دادند.به گزارش ایسنا، از روز ۴ بهمن تا روز ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۹ هزار و ۳۷۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که ۶۳۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۵۹ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، 
۲۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۳۲ هزار و ۲۷۴ نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۵ بهمن ماه ۶ میلیون 
۸۵ هزار و ۷۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.

یک هزار و ۲۴۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۵ بهمن ماه ۴۴ میلیون و ۲۳۰ هزار 
و ۲۸۴ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ 
شهرستان در وضعیت قرمز، یک شهرستان در وضعیت نارنجی، ۴۴ شهرستان در 

وضعیت زرد و ۴۰۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

۴۰۰۰ خانواده محروم دارای دو معلول 
خانه دار می شوند

به دنبال امضای تفاهم نامه ای میان رئیس بنیاد مستضعفان و وزیر کار، با تامین 
اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومانی بنیاد مســتضعفان، ۴۰۰۰ خانواده تحت پوشــش 
بهزیستی و دارای دو معلول و بیشتر خانه دار می شوند.به گزارش ایسنا، در حاشیه 
دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس بنیاد مستضعفان، تفاهم نامه ای به 
منظور تامین مســکن ۴۰۰۰ خانوار دارای حداقل دو معلول امضا شد. بر اساس 
این تفاهمنامه قرار اســت ۴۰۰۰ واحد مسکونی طی دو سال برای خانواده های 
دارای چندمعلول و تحت پوشش بهزیستی، با همکاری بنیاد مستضعفان تامین 
شــود.بر اساس این تفاهمنامه، بنیاد مستضعفان برای هریک از این خانوارها در 
شــهرها مبلغ ۱۵۰ میلیــون تومان و برای احداث یا خرید هر واحد مســکونی 
در روســتاها، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به صورت بالعوض اختصاص می دهد.به 
گزارش روابط عمومی بنیاد مســتضعفان، حــدود ۳۰۰۰ خانوار دارای ۲ معلول 
این تفاهم نامه در مناطق شــهری و ۱۰۰۰ خانوار دارای چند معلول در مناطق 

روستایی، ساکن هستند.

جزئیات ثبت نام کنکور اعالم شد
ثبت نام برای شــرکت در کنکور سال ۱۴۰۱ یکشــنبه دهم بهمن جاری آغاز 
می شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.به گزارش ایسنا، سازمان سنجش آموزش 
کشور اعالم کرد؛ ثبت نام و شرکت  در آزمون  سراسری  سال ۱۴۰۱ برای پذیرش 
در رشــته های با آزمون در دوره های روزانه، نوبت دوم )شــبانه (، نیمه حضوری، 
مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور 
و مؤسسات  آموزش  عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته های تحصیلی 
با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی از روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه  ۱۴۰۰ منحصراً 
از طریق درگاه اطالع رســانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org آغاز 
و در روز یکشــنبه مورخ هفدهم این ماه پایان می پذیرد.بر این اساس متقاضیان 
می توانند در مهلت مقرر برای شــرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ ثبت نام 
کنند.همچنین دفترچه راهنما به همراه اطالعیه تکمیلی ثبت نام در آزمون مذکور 
همزمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس 

خواهد بود.

تولید ۳۰ میلیون دوز واکسن کرونای داخلی؛ تاکنون
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تا کنون با ۳۰ میلیون ُدز واکسن کرونای 
تولید داخل نیاز کشــور را تامین کرده ایم، گفت: واکســن مورد نیاز کشور برای 
سال آینده هم از منابع تولید داخل تامین می شود.به گزارش ایسنا، دکتر دارایی 
در مراسم  افتتاح کارخانه واکسن فخراوک، گفت: در اینجا شاهد تولید  واکسن 
کرونا هستیم و دوستان به قولی که دادند، عمل کردند و در کمترین زمان ممکن 
با ساخت این مجموعه با فناوری باال که البته تماما از سوی خود دانشمندان ما 
در مجموعه وزارت دفاع انجام شده است. بنابراین توانستند به تولید واکسن کرونا 
دست یابند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دادند.وی افزود: در حال حاضر مردم 
می توانند از واکسن فخرا در سطح عرضه استفاده کنند. این یکی از دستاوردهای 
بزرگ جمهوری اسالمی ایران است؛ چراکه علی رغم تمام تحریم های ظالمان، ما 
همچنان مصمم هستیم که همه نیازهای مردم مان را در حوزه کاالهای سالمت، 
دارو، واکســن و... تامین کنیم.دارایی ادامه داد: تا کنون با ۳۰ میلیون ُدز واکسن 
کرونای تولید داخل از سوی شرکت های مختلف دارویی و دانش بنیان، توانستیم 
نیاز کشور را تامین کنیم. در آینده نزدیک این تولید به رقم باالتری خواهد رسید.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، وی گفت: در عین حال واکسن مورد 
نیاز کشور برای سال آینده هم از منابع تولید داخل تامین می شود. این واکسن ها 
با پلتفرم های مختلف، کارایی باال و ایمنی مناسب در اختیار مردم قرار می گیرند.

اهتمام شورای شهر و شهرداری تهران
 برای رفع معضل آلودگی هوا

نشســت هم اندیشی بانوان فعال در حوزه محیط زیســت  و تجلیل از خانواده 
شــهدای محیط بان به مناسبت گرامیداشت روز زن  و مادر به میزبانی منطقه۲ 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، نشست هم اندیشی بانوان 
فعال در حوزه محیط زیست، به مناسبت گرامی داشت هفته زن و مادر به میزبانی  
شــهرداری منطقه ۲ با حضور ســمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سالمت محیط زیست 
و خدمات شهری شورای اسالمی شهر تهران، جمشید محبت خانی فرمانده یگان 
حفاظت سازمان محیط زیست، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست شهرداری 
تهران، مهدی صالحی شــهردار منطقه ۲ تهــران، جمعی از بانوان  فعال محیط 
زیست ، اساتید دانشگاه  و جمعی از خانواده شهدای محیط بان برگزار شد.مهدی 
پیرهادی در این نشست با اشاره به اهتمام جدی شورای ششم و شهرداری تهران 
در رفع معضالت زیســت محیطی ،بحث الودگی هوا را از اولویت های مورد توجه 
در ســال جاری و برنامه های پیش بینی شده برشمرد و گفت: هر دستگاهی در 
قانون هوای پاک وظایفی دارد شــهرداری تهران تنها دستگاه متولی نیست اما 
ما باید به وظایف خودمان توجه کنیم در شــهرداری تهران و شــورای شهر به 
حفظ و گســترش فضای سبز توجه زیادی داریم، در منطقه ۱۶، ۱۷ و ۹ زمینی 
را خریداری کردیم تا بحث ارتقای باغات را داشــته باشــیم.وی درباره آلودگی 
آب، تصریح کرد: وضعیت آب تهران در شــرایط خوبی اســت اما مخاطراتی نیز 
وجود دارد که آنان را شناسایی و مخاطرات را رد کردیم، امسال ۶۰۰ نقطه رفع 
آلودگی شده است در بحث تصفیه آب های روان و فاضالب پیگیری الزم را داریم 
و جلسات مختلفی نیز در این زمینه صورت می گیرد.سمیه رفیعی نیز  در ادامه 
این نشست اهتمام مجموعه شهرداری در حوزه آلودگی هوا و آب را قابل تقدیر 
دانســت و گفت: سد ماملو یکی از منابع مهم آبی تهران است که دچار آلودگی 
شــده و مسئله مهمی اســت. وی برتوجه به بحث ساختمان سبز و مدارس سبز 
تاکید کرد وافزود: بحث ساختمان سبز حتما باید در شهر تهران در پیش گرفته 
شــود ما االن دو مدرسه ســبز داریم و از ابتدا الگوی محیط زیست را در دستور 

کار قرار دارد. 

تعطیلی بیش از 2۰ مرکز غیرمجاز تفکیک پسماند 
در خالزیر

شــهردار منطقــه ۱۹ از اجرای بند ۲۰ درخصوص مشــاغل آالینــده با هدف 
تحقق اهداف زیســت محیطی و رفاه حال  شهروندان خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شــهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت شــهردار منطقه با اعالم این خبر 
گفت: ۲۴ مورد از مشاغل تعطیل شده مربوط به مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند 
در محدوده خالزیر هســتند که به دلیل خطرات و آســیب های جدی زیســت 
محیطی شناسایی و در پی صدور بند ۲۰ تعطیل و جمع آوری شدند.همچنین 
۶ واحد تولیدی پوشــاک در خیابان نیایش به دلیل مزاحمت برای شهروندان و 
آلودگی های صوتی پس از دریافت سه مرحله اخطار و عدم تغییر شغل، تعطیل 
شدند.او در ادامه از صدور اخطار به واحدهای تولیدی کفش در خیابان ناحیه ۳ 
اشاره کرد و گفت: در همین راستا ۲۰ مورد از کفش فروشی های این محدوده به 
دلیل مزاحمت و عدم رعایت تمهیدات آتش نشانی اخطار دریافت کردند. شهردار 
منطقه در ادامه به تشریح گوشه اي از اقدامات اجرایي در راستاي نگهداشت شهر 
و حفظ محیط زیست از آلودگي حیوانات مضر شهري پرداخت و بیان کرد: طي 
اقدامات صورت گرفته در راستاي کنترل جمعیت موش ها،۶۷۲ مورد منافذ فعال 

و غیر فعال شناسایي و طعمه گذاري شد.

اخبار کوتاه
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد

آماده باش مراکز درمانی در سراسر کشور

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

چالش های پیش روی تأمین اجتماعی جدی است

مشاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد

تالش برای ثبت نام کودکان بی شناسنامه در مدارس

بازنشستگان در انتظار تصویب نهایی ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا با 
بیان اینکه طبق بررســی های صورت گرفته، 
کشور در آستانه آغاز پیک ششم کرونا با سویه 
امیکرون است؛ در عین حال بر ضرورت اصالح 
معیارهای رنگ بندی کرونایی شهرها و اهمیت 
تزریق دز ســوم واکسن کرونا تاکید کرد.دکتر 
حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به اینکه تست کرونا از افراد دارای عالئم 
بیمای گرفته می شود، گفت: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته و تست های انجام شده، وضعیت 
بیماری تقریبا در بســیاری از استان ها به این 
سمت پیش می رود که امیکرون تبدیل به سویه 
غالب شــود و این در حالی است که در برخی 
استان ها نیز به ســویه غالب بدل شده است. 
به نظر می رســد بیماری در حرکت به سمتی 
اســت که در اکثر اســتان ها ظرف چند هفته 
آتی سویه غالب، اُمیکرون شود و بنابراین اکثر 
مبتالیان به این ســویه از کرونا دچار خواهند 
شد. بر اساس بررسی های صورت گرفته ما در 
آستانه آغاز پیک ششم کرونا با سویه امیکرون 
هســتیم.وی با اشاره به اینکه معیارهای اعالم 
رنگ بندی های کرونایی شــهرها هنوز اصالح 
نشــده است، تصریح کرد: رنگبندی ها با معیار 
موارد بســتری بیمارستانی مشخص می شود. 
بر اســاس مطالعات اپیدمیولوژیســت ها الزم 
اســت که طرح جدیدی برای ارائه رنگ بندی 
شــهرها ارائه شــود که این موضــوع هنوز به 
جمع بندی نرســیده اســت. طــرح جدید در 
ســتاد ملی کرونا مطرح شده و مورد استفاده 
قرار می گیرد. در برخی اســتان ها رنگ بندی 
آبی به زرد و در برخــی دیگر رنگ بندی زرد 
به نارنجی بدل شده است که حاکی از افزایش 
تعداد موارد بستری در این استان ها است.دبیر 
کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا در عین 
حال افزود: بیشــتر موارد ابتال به امیکرون به 
صورت سرپایی به مراکز مراجعه می کنند؛ البته 
با شدت گرفتن ابتال، تعداد موارد بستری هم 
در برخی بیمارستان های ریفرال رو به افزایش 
است؛ بنابراین به نظر می رسد باید طرحی برای 
رنگ بندی در نظر گرفته شــود که هم موارد 
بستری و هم سرپایی را مدنظر قرار دهد؛ زیرا 
بیشتر افراد سرپایی به مراکز مراجعه می کنند 
و اگر تنها شــاخص رنگ بندی شهرها، موارد 
بستری باشد، ممکن است اثر شیوع اُمیکرون 
به درستی در کشور مشخص نباشد.جماعتی 
ادامه داد: به نظر می رســد در استان هایی که 
تغییر رنگ از آبی بــه زرد و از زرد به نارنجی 
داشتند،  ســویه غالب به اُمیکرون تبدیل شده 
است که عالوه  بر افزایش تعداد موارد سرپایی، 

تعداد موارد بستری را هم افزایش می دهد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون 
کرونا به ایســنا گفت: تزریق دز سوم واکسن 
ســطح آنتی بادی های ضد ویروس را افزایش 
می دهد و حتی می تواند در برابر امیکرون هم 

اثر بسیار خوبی داشته باشد.  در برخی مطالعات 
مشخص شده است ۸۰ درصد کسانی که سه 
دز واکسن تزریق کردند، اگرچه بیمار شدند اما 
در بیمارستان بستری نشدند و این یعنی سه 
دز واکســن تا ۸۰ درصد جلوی بستری شدن 
در بیمارســتان را می گیرد؛ بنابراین توصیه ما 
به مردم تزریق واکســن بویژه دز سوم است.
دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا در 
ادامه صحبت هایش با تاکید بر پرهیز از حضور 
در اماکن شلوغ و دورهمی های خانوادگی نیز 
گفت: حضور در فروشــگاه های شــلوغ، مترو، 
اتوبوس و... حتما باید با ماســک باشــد. این 
موضوع باید الزامی باشد و حتی توصیه کردیم 
ماســک به صورت رایگان در اماکن پرتردد به 
صــورت رایگان در اختیار افرادی که ماســک 
ندارند، قرار گیــرد. این امر کمک می کند که 
گســترش بیماری کاهش یابد. بــدون انجام 
اقدامات ذکر شده شــیوع اُمیکرون خطرناک 
اســت. اگرچه بروز پیک بیمــاری پیش بینی 
می شود، اما با رعایت نکات بهداشتی، استفاده 
از ماسک و تزریق واکســن می توانیم امیدوار 
باشیم با تعداد بســتری و مرگ و میر کم، از 
این پیک عبور کنیم.او همچنین درباره درصد 
واکسیناسیون کرونا در کشــور، تصریح کرد: 
در تزریــق دو دز اول درصد خوبی داریم، ولی 
برای تزریق دز ســوم به نظر می رسد اشتیاق 
مردم به تزریق واکســن کاهش یافته است و 
به همین دلیل هم توصیه اکید ما این اســت 
کــه در این فاصله کوتاه چنــد هفته ای که تا 
آغاز پیک کرونا مانده اســت، تزریق دز ســوم 
افراد تکمیل شــود و درصد واکسیناسیون به 
شرایط خوبی برســد تا کمترین عارضه افراد 
را تهدید کند.وی با اشــاره به این که افزایش 
مراجعات به مراکز درمانی در حال وقوع است، 
تاکیــد کرد: در بیمارســتان های مرجع کرونا 
تعداد مراجعین حدود دو برابر شده است و این 
نشان می دهد که کشور در آستانه پیک ششم 

اســت و به همین دلیل باید اقدامات عاجل از 
جمله گسترش واکسیناســیون صورت گیرد.
برای  بیمارســتان ها  آمادگی  جماعتی درباره 
آغاز پیک ششم بیماری، گفت: از دو هفته قبل 
وزارت بهداشــت این آمادگی را به کلیه مراکز 
درمانی خود داده است که در حالت آماده باش 
باشند که اگر تعداد افراد بستری افزایش یافت 
آمادگی پذیرش بیماران و تهیه داروها را داشته 
باشــند. کمیته علمی هم یک پروتکل درمانی 
پیشنهاد کرده اســت که اگر تعداد بستری ها 
افزایش یافت بتوانیم از کلینیک های سرپایی 
با درمان سه روزه در افرادی که نقص سیستم 
ایمنی، ســن باال و بیماری زمینــه ای دارند، 
اســتفاده کنیم. اکنون یکــی از داروهایی که 
در کشــور برای درمان کرونا استفاده می شود 
رمدسیویر است که شرکت های داخلی هم در 
حال ســاخت آن هستند. در پروتکل های دنیا 
ثابت شده است که درمان سه روزه با این دارو 
می تواند برای افراد ذکر شده در هفته اول ابتال 
تا حدود بیش از ۸۰ درصد جلوی پیشــرفت 
بیماری و بستری شدن در بیمارستان و مرگ 
و میر را بگیرد.دبیر کمیته علمی کشوری مقابله 
با کرونا درباره برگزاری جشنواره های موسیقی، 
فیلم و تئاتــر فجر در روزهای پیش رو، گفت: 
پیشــنهاد ما برای فعالیت های تجمعی اعم از 
فروشــگاه ها،  کنســرت ها و... این است که در 
ســالن هایی که تعداد افراد زیاد اســت، سعی 
کنیم فاصله فیزیکی را رعایت کنیم. همچنین 
رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است و باید 
در ســالن ها محلول هایی با پایه الکلی وجود 
داشــته باشــد تا افراد بتوانند دست خود را با 
محلول شست وشو دهند. نکته بسیار مهم برای 
ما حفظ تهویه مناسب برای این فضاها است؛ 
زیرا اگر تهویه وجود نداشته باشد حتی با حرف 
زدن تعداد زیادی ویروس وارد هوا می شــود و 
اگر فرد ماسک درستی هم نداشته باشد، بروز 

آلودگی دور از انتظار نیست. 

ستاد کرونا هنوز نظری درباره برگزاری 
راهپیمایی ۲۲ بهمن اعالم نکرده

اســتاندار تهران با تاکید بر اینکه برنامه های 
ایــام اهلل دهه فجر بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی استفاده از 
ماســک و غیره انجام شود، گفت: هنوز ستاد 
کرونا نظــری در مورد برگــزاری راهپیمایی 
۲۲ بهمن اعــالم نکرده و اگر مطلب جدیدی 
مطرح شــود برنامه ریزی می کنیم.به گزارش 
ایسنا، محســن منصوری در جلسه هماهنگی 
مراســم ایام اهلل دهه فجر با اشاره به اهمیت 
برگزاری این مراســم اظهار داشــت: اهمیت 
برگزاری مراسم دهه فجر امسال چندین برابر 
نسبت به ســال های گذشته است؛ چرا که در 
دو سال گذشته به سبب شرایط کرونا و دیگر 
شرایط نتوانستیم به شکل مطلوبی این مراسم 
را برگزار کنیم.وی ادامه داد: امســال شرایط 
اقتصادی ویژه ای داریم و دشمن تمرکز خود 
را بــه کار گرفته که کشــور را به ناکارآمدی 
متهم کند، از اینرو فشــارها زیاد اســت و از 
ســوی دیگر سال اول شــروع فعالیت دولت 
ســیزدهم می باشــد که عبور از این تنگناها 
اهمیــت دارد و حضور حماســی مــردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن پشــتیبانی از نظام است 
و نشان می دهد که مردم با همه چالش ها پای 
کار اصلــی انقالب هستند.اســتاندار تهران با 
بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن نقطه حرکت 
شتابنده برای فعالیت های اجرایی کشور است، 
عنوان کرد: این ایام باید به صورت ویژه تدبیر 
شود، از اینرو جلســه ای در این سطح برگزار 
شــده تا دغدغه ها بازخوانی شــود.منصوری 
گفــت: تاکید بر »جهاد تبیین« در این مقطع 
به معنای بازخوانی کارآمدی و دســتاوردهای 
انقالب اســت، هر چند مشکالتی وجود دارد 
اما کارهای زیادی نیز در کشــور انجام شــده 
اســت.وی افزود: ۴۳ ســال بــرای یک نظام 
اجتماعی عمر زیادی نیســت و نوپا محسوب 

می شود، اما در این چهار دهه اتفاقات بزرگی 
در کشور رخ داده که باید به صورت درست و 
هنری انعکاس پیدا کند، به عالوه تقاضا داریم 
مســئولین به عنوان رســانه عمل کنند و در 
مراســم ها و مناسبات حضور پیدا کنند و میز 
خدمت در حاشیه شــهرها راه بیفتد.استاندار 
تهران تاکید کرد: مشابه این نشست در تمام 
شهرستان ها، بخش ها و حتی روستاها تشکیل 
شــود و ســتادها را تشــکیل دهند، تشکیل 
این ســتادها موضوعیت دارد و ایستادن پای 
گفتمان انقالب اسالمی است؛ در همین راستا 
نیز کمیته های ۲۵ گانه، فعالیت ها را به شکل 
جدی دنبال کنند.منصوری افزود: فعال شدن 
شبکه های گسترده موجود نیز اهمیت زیادی 
دارند از جمله شــبکه بســیج کــه باید فعال 
شود، شــبکه امور مساجد به برکت جمهوری 
اســالمی تقویت شــده، آموزش و پرورش در 
شهر و شهرســتان های تهران شبکه مدارس، 
اولیا و مربیــان و جریان های دانش آموزی به 
ویژه انجمن های اسالمی دانش آموزان را فعال 
کنند، شبکه اصناف و شبکه کارگری نیز باید 
در این مســئله درگیر شوند، در سطح استان 
تهران شورای هماهنگی بانک ها را داریم که از 

این ظرفیت استفاده می کنیم.
بیشترین موارد ابتال به اُمیکرون 

در ۴ استان 
سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت با اعالم آخریــن آمار موارد 
شناســایی شــده ابتال به امیکرون در کشور، 
گفت: بیشــترین موارد ابتال بــه اُمیکرون تا 
کنون مربوط به چهار اســتان بوده اســت.به 
گزارش ایسنا، محمد هاشمی در صفحه توییتر 
خود نوشت: »با شناســایی ۲۹۷ مورد جدید 
در چهارم بهمن ماه، آخرین آمار موارد مثبت 
امیکرون به ۳۴۶۶ نفر و متاسفانه در این روز با 
ثبت یک مورد فوتی در البرز مجموع فوتی ها به 
عدد ۱۰ رسید. بیشترین موارد ابتال در این روز 
نیز مربوط به ایالم با ۸۵، اصفهان ۵۳، ارومیه 
۳۵ و گیالن با ۳۴ مورد مثبت بود! «همچنین 
سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت از آغاز واکسیناســیون علیه 
کرونا برای گروه ســنی ۹ تا ۱۲ سال از دیروز، 
خبر داد.مهندس محمد هاشمی در گفت وگو با 
ایسنا، در خصوص واکسیناسیون گروه سنی ۹ 
تا ۱۲ سال علیه کرونا، گفت: پیرو جلسات فنی 
و تخصصی، گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال در سراسر 
کشور از دیروز می توانند به همراه والدین خود 
با مراجعه به مراکز واکسیناســیون، نسبت به 
کووید ۱۹ واکســینه شــوند.وی با بیان اینکه 
واکسیناســیون این گروه سنی تنها با رضایت 
والدیــن انجام می شــود، تصریــح کرد: طبق 
پروتکل ها، واکسن های مناسب گروه سنی ۹ تا 
۱۲ سال، سینوفارم و پاستوکووک بوده که در 

دو نوبت تزریق می شود.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: علی رغم اینکه 
چالش های پیش روی ســازمان تأمین جدی اســت اما بر 
اســاس ارزیابی و تحلیل تخصصی ذیل مســائل مختلف، 
نسبت به آینده بســیار خوش بین هستیم. آینده ای که در 
تعامل مثبت با ســایر نهادهای دولتی و تقنینی، در مسیر 
بهبود وضعیت قرار دارد.به گزارش ایســنا، سید میرهاشم 
موسوی در مراســم معارفه مدیران کل غرب و شرق تهران 
بزرگ با اشــاره به اهمیت تبیین دســتاوردهای کشور بعد 
از پیــروزی انقــالب اســالمی افزود: در حوزه های مختلف 
پیشرفت های چشمگیری داشته ایم و مفتخر هستیم که در 
حوزه تأمین اجتماعی نیز تالش های موثری انجام شــده و 
می توانیم بیش از گذشــته در تحقــق عدالت اجتماعی که 
دال مرکزی انقالب اسالمی است؛ تأثیرگذار باشیم.موسوی، 
گفــت:« امید به زندگی عامل انگیزاننــده در معادالت کار 
اســت. در قبل از انقالب ســن امید بــه زندگی حدد ۵۵ 
ســال بوده و بعــد از انقالب این رقم به بیش از ۷۷ ســال 
افزایش پیدا کرده اســت. دســتاوردهایی که با اقدامات و 
تالش های فراوانی حاصل شــده که به سادگی نباید از آنها 
گذشت. این موضوع با نگاه فرصت محور در سیاست گذاری 

ســازمان تأمین اجتماعی در دســتورکار قرار گرفته است.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی خاطر نشــان کرد: 
ســازمان چالش های مختلفی دارد اما در مقابل فرصت های 
درونی فراوانی نیز دارد که باید احیا شــود. علی رغم اینکه 
چالش های پیشروی سازمان تأمین جدی است اما بر اساس 
ارزیابی و تحلیل تخصصی ذیل مســائل مختلف، نســبت 
به آینده بســیار خوش بین هســتیم. آینده ای که در تعامل 
مثبت با ســایر نهادهای دولتی و تقنینی، در مســیر بهبود 
وضعیت قرار دارد. باید از ظرفیت های موجود ســازمان به 
طور کامل اســتفاده شود و مهم ترین ظرفیت سازمان، بدنه 
نیروی انســانی است. در این زمینه مدیران باید شناسایی و 
استفاده از ظرفیت های موجود را در دستور کار قرار بدهند 
و انتصابات امروز هم بر اساس همین دیدگاه و از بدنه خود 
ســازمان تأمین اجتماعی انجام شده اســت. افرادی که به 
پشتوانه و شناخت دقیق سازمان با روحیه جهادی و انقالبی، 
تحول را محقق کنند.موسوی گسترش پوشش بیمه ای در 
کشــور را از برنامه های تحولی و اولویت های سازمان تامین 
اجتماعی برشمرد و افزود: در اسناد باالدستی، قانون اساسی 
و برنامه های توسعه ای کشور همگانی بودن بیمه مورد تأکید 

قرار گرفته و توســعه آن برای سازمان بسیار مهم است. این 
برنامه در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی مطرح شد. اجرای 
این رویکرد ضمن افزایش توان سازمان به مطالبه مردم نیز 
پاســخ می دهد. داشتن بیمه حق اساسی مردم و تکلیف ما 
اســت. در اصل ۲۹ قانون اساســی حق بیمه همگانی مورد 
اشــاره قرار گرفته و دولت مکلف شده از منابع عمومی برای 
حق همگانی اســتفاده کند. رویکرد تیم جدید در سازمان 
بر این اســت که از مطالبه این حقوق واهمه ای نداشــته و 
حتــی در مســیر مطلع کردن و آموزش این حقوق اســت.
موســوی، تحول، عدالت و اعتمــاد را از اهداف اصلی خود 
در ســازمان دانسته و گفت: توسعه خدمات هوشمند دیگر 
برنامه ما خواهد بود. پیچیدگی قوانین و مداخالت سلیقه ای 
و برآمده از خطاهای انســانی باید به ســمت شفاف شدن 
قواعد، تسهیل گری خدمات و نهایتاً کاهش خطاها و افزایش 
رضایت ذی نفعان برود. اولویت کالن دیگر ســازمان، توسعه 
و بروزرسانی خدمات بر مبنای تحوالت روز است. تغییراتی 
نظیر افزایش سالمندی یا تحوالت ماهیت و ابزار کار، از جمله 
مسائلی است که خدمات ســازمان باید در تناسب با آن ها 
مورد ارزیابی قرار گرفته و بروزرســانی شود. اگر می خواهیم 

سازمانی پویا باشیم باید متناسب با شرایط توسعه خدمات 
داشته باشیم.«مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ناپایداری 
منابع را یکی از چالش های ســازمان  دانسته و اظهار کرد:« 
وضعیت ســازمان ما به نسبت به سایر صندوق ها بهتر است 
اما باید اصالحات ســاختاری، پارامتریکی و تغیر رویه ها را 
مورد توجه بیشــتر قرار دهیم. مســئله ناپایداری منابع از 
طریق بازمهندسی فرایندها در حال بهبود است. در نسبت 
با اســتان ها نیز ما قائل به تفویض در حوزه عمل و اقدامات 
هســتیم.”دکتر موسوی یکی از مهم ترین مشکالت سازمان 
را ارتبــاط با مردم برشــمرد که برای تحقــق این موضوع، 
نیازمند شــفافیت در عملکرد و پاسخگویی است. خدمات 
موجود ســازمان نیازمند اطالع رســانی و برقــراری تعامل 
دوســویه با مردم است. پاسخگویی باید حتی پیش از مورد 
ســوال قرار گرفتن، انجام شــود. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی سازمان تأمین اجتماعی، موسوی در پایان از خدمات 
آقایان بیدهندی و ســلیمان منش مدیران کل سابق قبلی 
ادارات کل شرق و غرب تهران تقدیر و حکم مدیریت ادارات 
کل شــرق و غرب تهران بزرگ را به آقایان بختیار ملکی و 

سعید حسینی اعطا کرد.

مشــاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش از تالش این 
وزارتخانه برای ثبت نام دانش آموزان بدون شناســنامه در 
مــدارس خبر داد.زهرا پناهی روا در گفت وگو با ایلنا درباره 
اقدامات صورت گرفتــه برای دانش آموزانی که از تحصیل 
بازماندنــد یا در مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردند، گفت: 
بــا توجه به ظرفیتی که در آمــوزش و پرورش مدنظر قرار 
گرفت، معاونت آمــوزش ابتدایی مأموریت پیدا کرد که در 
رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل ورود پیدا کند و بتوانند 
کودکانی که از تحصیل بازماندند و بیشــتر در حاشیه های 
شــهر بودند را تحت پوشــش قرار دهد و از همه امکانات 
استفاده کند تا بتواند این پوشش دهی را به حداکثر برساند 
و همه دانش آموزان بازمانده از تحصیل را تحت پوشــش 
خودش قرار دهــد. پناهی روا دربــاره مذاکره برای دانش 
آموزان ایرانی که بی شناســنامه هستند و همچنین دانش 
آموزان اتباع که به علت نداشتن مدارک هویتی از تحصیل 
بازمانده اند، گفت: چند دســتگاه اجرایی مثل وزارت کشور 
و ســازمان ثبت احوال و… باید به این حوزه وارد شــوند. 
رسیدگی و توجه به این دانش آموزان در دست اقدام است و 

ان شااهلل در آینده نزدیک این پیگیری ها برای دانش آموزان 
بی شناســنامه مثمرثمر باشد. مشــاور اموز زنان در وزارت 
آموزش و پرورش اظهار داشت: وزارت کشور برنامه ای پیش 
بینــی کرده که برای دانش آموزانــی که مهاجرند یک کد 
صادر کند و بر اساس این کد ما آن ها را در مدارس ثبت نام 
کنیم؛ یعنی هیچ دانش آموزی نداریم که کد داشته باشد و 
ثبت نامش نکرده باشیم. همه دانش آموزان در سراسر کشور 
تحت پوشش قرار می گیرند؛ البته دانش آموزانی که مهاجر 
باشند، فقط وزارت کشــور باید کد مربوطه را به ما بدهد. 
وی در پاسخ به این سوال که برخی دانش آموزان دختر در 
مناطق محروم صرفا بخاطر اینکه مدرســه مقطع متوسطه 
اول و دوم ندارد و همچنین مسائل فرهنگی ترک تحصیل 
می کنند. برای جلوگیری از ترک تحصیلی در دانش آموزان 
دختر مناطق محروم چه برنامه ای دارید؟ گفت: باید در این 
زمینه فرهنگ سازی صورت بگیرد و خانواده ها مجاب شوند 
که دخترانشــان را حتما به مدرسه بفرستند و بتوانند این 
ارتباط را ایجاد کنند. وی اشــاره کرد: فقط وزارت آموزش 
و پرورش نیست بلکه همه دستگاه های اجرایی باید جهت 

فرهنگ سازی برای تحصیل دختران مناطق محروم کمک 
کنند. به عنوان مثال سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و دیگر 
دســتگاه های اجرایی به موضوع فرهنگ سازی ورود کنند 
تــا بتوانیم در این زمینه اتفاق خوبی کــه باید رخ دهد را 
رقــم بزنیم و دانش آموزان را جــذب مدارس کرده و برای 
درس خواندن تشویق شان کنیم. مشاور امور زنان در وزارت 
آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره 
دســتورالعمل ادامه تحصیل دانش آمــوز دختِر متاهل در 
مدارس روزانه چیســت؟ گفت: این دستور العمل برای این 
اســت که مانعی برای تحصیل دانش آموزانی که در اواخر 
دوران تحصیل خود هستند، ایجاد نکنیم این برنامه در نظر 
گرفته شده اســت. برای اینکه وقتی کسی ازدواج می کند 
مشکلی متوجه او نباشد و بتوانند ادامه تحصیل دهند این 
شــرایط را فراهم کردیم. پناهی روا در ادامه گفت: در آیین 
نامه اجرایی مدارس آورده شــده که مدیران برای ثبت نام 
این گونه دانش آموزان دست شان باز باشد؛ ولی با توجه به 
شــرایط خاصی که دانش آموزان متاهــل دارند حتما باید 
مالحظات را داشته باشــند. مالحظات درباره ظاهر دانش 

آموز و اینکه خانواده هــا در این زمینه همراهی کنند باید 
رعایت شــود تا این دانش آموزان هم بتوانند ادامه تحصیل 
بدهند. وی در پاســخ به این ســوال که آیا این رویه باعث 
افزایش ازدواج در ســنین پایین نمی شود؟ گفت: خیر، این 
مســاله ارتباطی ندارد. کودک همسری فرق می کند با این 
که دانش آموزی در ســن ۱۸ سالگی بخواهد ازدواج کند. 
مشــاور امور زنــان در وزارت آموزش و پــرورش در پایان 
درباره اقدامات این بخش برای فرهنگیان در ســال ۱۴۰۱ 
گفت: برنامه ای که برای زنان فرهنگی پیش بینی می کنیم 
توانمندســازی مدیریتی زنان فرهنگی است که بتوانیم از 
ظرفیت زنان فرهنگی در مناســبت ها و مناصب مدیریتی 
که مناسب شان است استفاده کنیم. همچنین دو سه برنامه 
را بــرای دختران و مربیان مدنظر گرفتیم که برای ســال 
۱۴۰۱ است. طرح توانمندســازی را برای سال ۱۴۰۰ هم 
برنامه ریزی کردیم و ماه آینده خدمت این عزیزان هستیم 
و بحث هــای تخصصی را برای همه بانوان در ســمت های 
مختلــف در نظر گرفتیم تا بتوانند مســتقیما با مقام عالی 

وزارت دیدار داشته باشند.

رئیس کانون عالی بازنشســتگان سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: امیدواریم بــا تصویب نهایی۹۰ هزار میلیارد تومان 
بابــت بدهی دولت به تأمین اجتماعــی در مجلس، یکی 
از مشــکالت بازنشستگان برطرف شــود.علی اصغر بیات 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره بــه تصویب واگذاری 
۹۰ هــزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به ســازمان 
تأمین اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: انتظار 

داریم نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب نهایی 
ایــن مصوبه در صحن علنی یکی از مهم ترین دغدغه های 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را مرتفع 
کنند.وی اظهار داشــت: پرداخت بدهی های انباشته شده 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعی نقش مهم و جهتی در 
تعادل و پایداری این سازمان دارد و ضامن ایفای تعهدات 
و خدمات مستمر و قابل قبول به بیش از نیمی از جمعیت 

کشــور اســت.وی ادامه داد: تداوم متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران منوط به پرداخت این 
بدهی و چشــم امید جامعه بازنشســتگان به نمایندگان 
مجلس است تا زمینه های قانونی آن را فراهم کنند.رئیس 
کانون عالی کارگران بازنشســته و مستمری بگیر سراسر 
کشور افزود: پیگیری و نظارت نمایندگان مجلس بر اجرای 
صحیح مصوبات و جلوگیری از انحراف اقدامات بعدی باید 

مورد توجه جدی قرار گیرد.بیات در پایان گفت: متأسفانه 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی اغلب از حداقل بگیران 
هســتند که در کف سطوح معیشــتی جامعه قرار دارند 
بنابراین مسئوالن کشــور باید نگاه ویژه ای به شرایط آنها 
داشته باشــند علی الخصوص آنکه در بودجه سال ۱۴۰۱ 
چنانچه اقدامات حمایتی برای این گروه پیش بینی نشود، 

دچار مشکالت و مسائل متعددی خواهند شد.


